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Завдання для самостійної роботи  
з дисципліни «Фізика»  

на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 
 

для студентів  
1 курсу 
освітній рівень – бакалавр 
спеціальність – 102 «Хімія» 
напрям підготовки – 10 «Природничі науки» 
викладачі-лектори: доц. Овсієнко І.В. (електронна пошта – 
іrynaovsiienko@knu.ua) , доц. Оліх О.Я. (електронна пошта – 
olegolikh@knu.ua) 
викладач, що проводитимуть семінарські заняття: 1 група та 2 група - доц. 
Овсієнко І.В. (іrynaovsiienko@knu.ua), 3 група - доц. Оліх О.Я. (електронна 
пошта – olegolikh@knu.ua), 4 група - доц. Подолян А.О. (електронна пошта – 
artem1976@knu.ua). 
 

Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи 
студентів, критерії оцінювання 

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у 
двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів 
(електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової 
контрольної роботи. 

Контроль у січні-лютому 2018 р. відбувається у два етапи. Під час 
першого етапу (24 січня – 6 лютого 2018 р.) студенти мають вивчити 
запропоновані питання визначених тем 1-2 (перелік тем та питань наведено 
нижче). Для підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати 
письмові відповіді на 3 контрольні запитання та письмові розв’язки 3-х 
задачі з кожної теми (перелік запитань та задач наведено нижче). Відповіді та 
розв’язки надсилаються у вигляді сканів (фотографій) рукописних робіт. 
Матеріали мають бути надіслані викладачу, що проводить семінарські 
заняття у відповідній групі на вказану вище електронну адресу не пізніше 6 
лютого 2018 р. Викладач оцінює виконані завдання в балах. Максимальна 
кількість балів, яку можна отримати за виконання першого етапу, складає 5 
балів. Щоб отримати мінімальну кількість балів (3 бали), необхідну для 
зарахування першого етапу, потрібно правильно відповісти на 2 і більше 
запитання та правильно розв’язати 2 і більше задач. Якщо студент отримає 
меншу кількість балів (менше 3 балів), у нього є час до 10 лютого 
переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

На другому етапі самостійної роботи (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 
студенти мають вивчити запропоновані питання визначених тем 3-4 (перелік 
тем та питань наведено нижче). Для підтвердження виконання завдання 
студенти мають надіслати письмові відповіді на 3 контрольні запитання та 
письмові розв’язки 3-х задачі з кожної теми (перелік запитань та задач 
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наведено нижче). Відповіді та розв’язки надсилаються у вигляді сканів 
(фотографій) рукописних робіт. Матеріали мають бути надіслані викладачу, 
що проводить семінарські заняття у відповідній групі на вказану вище 
електронну адресу не пізніше 20 лютого 2018 р. Максимальна кількість 
балів, яку можна отримати за виконання другого етапу, складає 5 балів. Щоб 
отримати мінімальну кількість балів (3 бали), необхідну для зарахування 
другого етапу, потрібно правильно відповісти на 2 і більше запитання та 
правильно розв’язати 2 і більше задач. Якщо студент отримає меншу 
кількість балів (менше 3 балів), у нього є час до 27 лютого переробити 
завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

Таким чином, максимальна кількість балів, яку студент може отримати 
за виконання самостійної роботи, складає 10 балів. Для того, щоб самостійна 
робота була зарахована, необхідно набрати не менше 6 балів. Отримані 
студентом за виконання самостійної роботи бали враховуються в підсумковій 
оцінці за другий семестр. 

 
Теми, контрольні запитання та задачі для самостійного 

опрацювання 
Для самостійного опанування студентами у період з 24.01 до 28.02.18 р. 

виносяться наступні теми та питання, передбачені робочою програмою 
навчальної дисципліни: 

Тема 1. Рух заряджених частинок у магнітному та електричному полях. 
Рух заряджених частинок у постійних та однорідних електричному та 
магнітному полях. Ефект Холла. Прискорювачі заряджених частинок. 

 
Контрольні запитання до теми 1. 

1. Чим відрізняються рухи електрона в однорідному постійному 
електричному полі та в однорідному постійному магнітному полі? 
2. Чим відрізняються рух електрона та рух протона в однорідному 
магнітному полі? 
3. У якому випадку заряджена частина рухатиметься по спіралі? 
4. Датчики електричного струму, які базуються на використанні ефекту 
Холла є досить поширеними. Поясніть принцип їх роботи. 
5. Якою має бути конфігурація електричного та магнітного полів, щоб 
електрон рухався а) по спіралі; б) по колу; в) прямолінійно; г) перебував у 
спокої? 

 
Задачі до теми 1. 

Задачі  ІІ.12, ІІ.14, ІІ.16, ІІ.17, ІІ.18, ІІ.19 із задачника [8] ст.58-59 або 
аналогічні за вибором викладача (розсилаються викладачем).  
 
Тема 2. Магнітне поле в речовині. 

Молекулярні струми і струми намагнічування. Вектор намагнічування. 
Теорема про циркуляцію вектора магнітної індукції у речовині. 
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Напруженість магнітного поля в речовині. Магнітна сприйнятливість і 
магнітна проникність 

 
Контрольні запитання до теми 2. 

1. Чи існують магнітні заряди? 
2. Чим відрізняються магнітна проникність та магнітна сприйнятливість? 

Яка з цих величин більша? Чи можна їх порівнювати між собою? 
3. Що характеризує вектор намагнічування? 
4. Що відбувається з векторами індукції магнітного поля та напруженості 

магнітного поля при переході з одного середовища в інше? 
5. Чи є однаковою в двох сусідніх середовищах (з різними магнітними 

сприйнятливостями) густина ліній напруженості магнітного поля, яке 
перпендикулярне границі розділу цих середовищ? 
 
Задачі до теми 2. 

1. Індукція магнітного поля у вакуумі поблизу плоскої поверхні однорідного 
ізотропного магнетика дорівнює В, причому вектор В утворює кут α з 
нормаллю до поверхні. Магнітна проникність магнетика дорівнює μ. Знайти 
індукцію магнітного поля в магнетику поблизу поверхні. 
2. Постійний магніт має вигляд кільця з вузьким проміжком шириною b між 
полюсами. Середній діаметр кільця дорівнює d, індукція магнітного поля у 
проміжку – В. Нехтуючи розсіянням магнітного поля, знайти модуль 
напруженості магнітного поля всередині магніту. 
3. На рисунку наведено криву намагнічення заліза. Побудувати за допомогою 
цього графіку залежність магнітної проникності μ від напруженості 
магнітного поля Н. Визначити координати максимуму цієї залежності. 

 
 
Або аналогічні задачі за вибором викладача (розсилаються викладачем).  
Тема 3. Види магнетиків та їх властивості. 
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Магнітні властивості атомів. Гіромагнітне відношення для орбітального 
руху та спіну електрона. Фізичні властивості діа- та парамагнетиків. 
Природа діа- та парамагнетизму. Фізичні властивості феромагнетиків. 
Ферімагнетики та антиферомагнетики. Природа феромагнетизму. 

 
Контрольні запитання до теми 3. 

1. Чим визначаються магнітні властивості речовин? 
2. Які речовини є немагнітними? 
3. Чи залежать магнітні властивості речовин від температури? Якщо 
залежать, то поясніть як і чому. 
4. Що таке гістерезис і в яких магнетиках він спостерігається? 
5. Для яких частинок можна записати гіромагнітне відношення? 
 

Задачі до теми 3. 
1. Довгий тонкий стержень з парамагнетика зі 
сприйнятливістю χ та площею поперечного перерізу S 
розташовано вздовж осі котушки зі струмом. Один кінець 
стержня знаходиться в центрі котушки, де напруженість 
магнітного поля дорівнює В, а інший – в області, де 
магнітне поле майже відсутнє. З якою силою котушка діє 
на стержень? 
2. В установці, наведеній на рисунку, вимірюють силу, з 
якою парамагнітна кулька об’ємом V притягується до 
полюса електромагніту М. Індукція магнітного поля на осі полюса залежить 
від відстані до нього за законом В = В0 ехр( - а х2), де константи В0 та а 
відомі. Знайти: а) на якій висоті потрібно помістити кульку, щоб сила 
притягання була максимальною; б) магнітну сприйнятливість парамагнетика, 
якщо максимальна сила притягання дорівнює Fmax. 
Задачі  ІІ.20, ІІ.21  із задачника [8], ст.59 або аналогічні задачі за вибором 

викладача. Розсилаються викладачем. 
 

Тема 4. Основні положення спеціальної теорії відносності. 
Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца. Наслідки 

перетворень Лоренца. Проміжок часу між подіями. Скорочення довжини. 
Уповільнення часу. Інтервал. Закон перетворення швидкостей в СТВ. 
Релятивістський імпульс. Релятивістська енергія. Релятивістська маса. 
Зв’язок енергії та маси. Дефект мас. 

 
Контрольні запитання до теми 3. 

1. Які величини зберігаються при переході між інерційними системами 
відліку незалежно від їх взаємної швидкості? 
2. Яку різницю потенціалів має пройти електрон, щоб для його руху 
важливими стали релятивістські ефекти? 
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3. Чим відрізняється проміжок часу від інтервалу? 
4. Чому під час певних хімічних реакцій може виділятися енергія? 
5. Від чого залежить повна енергія частинки? Яка частка повної енергії 
може припадати на кінетичну енергію? 

 
Задачі до теми 4. 
Задачі № 47, 48, 49, 51, 52 та 53 із задачника [7], ст.26 або аналогічні 
задачі за вибором викладача. Розсилаються викладачем. 
 

Студенти, прізвище яких в називному відмінку складається з парної 
кількості літер повинні 

під час першого етапу самостійної роботи 
- письмово відповісти на контрольні запитання 1, 3 та 5 теми 1; 
- письмово відповісти на контрольні запитання 1, 3 та 5 теми 2; 
- письмово розв’язати задачі ІІ.12, ІІ.16, ІІ.18 із задачника [8], ст.58-59 

або аналогічні запропоновані задачі; 
- письмово розв’язати задачі до теми 2; 
- надіслати скани (фотографії) рукописних робіт на електронну адресу 

викладача, що проводить семінарські заняття у відповідній групі не 
пізніше 6 лютого 2018 р; 

під час другого етапу самостійної роботи 
- письмово відповісти на контрольні запитання 1, 3 та 5 теми 3; 
- письмово відповісти на контрольні запитання 1, 3 та 5 теми 4; 
- письмово розв’язати задачу 1 з переліку задач до теми 3 та задачі ІІ.20, 

ІІ.21 із задачника [8] ст.59 або аналогічні, запропоновані викладачем,; 
- письмово розв’язати задачі № 47, 49, 52 із задачника [7], ст.26 або 

аналогічні, запропоновані викладачем.; 
- надіслати скани (фотографії) рукописних робіт на електронну адресу 

викладача, що проводить семінарські заняття у відповідній групі не 
пізніше 20 лютого 2018 р; 

 
Студенти, прізвище яких в називному відмінку складається з непарної 
кількості літер повинні 

під час першого етапу самостійної роботи 
- письмово відповісти на контрольні запитання 2, 4 та 5 теми 1; 
- письмово відповісти на контрольні запитання 2, 4 та 5 теми 2; 
- письмово розв’язати задачі ІІ. 14, ІІ.17, ІІ.19 із задачника [8], ст.58-59, 

або аналогічні, запропоновані викладачем; 
- письмово розв’язати задачі до теми 2; 
- надіслати скани (фотографії) рукописних робіт на електронну адресу 

викладача, що проводить семінарські заняття у відповідній групі не 
пізніше 6 лютого 2018 р; 

під час другого етапу самостійної роботи 
- письмово відповісти на контрольні запитання 2, 4 та 5 теми 3; 
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- письмово відповісти на контрольні запитання 2, 4 та 5 теми 4; 
- письмово розв’язати задачу 2 з переліку задач до теми 3 та задачі ІІ.20, 

ІІ.21 із задачника [8], ст.59 або аналогічні, запропоновані викладачем; 
- письмово розв’язати задачі № 48, 51, 53 із задачника [7], ст.26 або 

ваналогічні, запропоновані викладачем; 
- надіслати скани (фотографії) рукописних робіт на електронну адресу 

викладача, що проводить семінарські заняття у відповідній групі не 
пізніше 20 лютого 2018 р; 

 
Список основної рекомендованої літератури для виконання 

самостійної роботи на першому етапі: 
1. Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П; за ред. Кучерука І. М. 

Том 1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. К.: Техніка, 1999.- 
536 с. 

2. Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П. Загальний курс фізики. 
Том 2. Електрика і магнетизм. К.: Техніка, 2001.-452 с. 

3. Иродов И. Е. Механика. Основные законы. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. - 310 с. 

4. Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 319 с. 

5. Сивухин Д.В. Общий курс физики: В 5-ти т. – Т.3. 
Электричество. - М.: Физматлит, 2004. – С. 242-254, 291-309, 364-374, 
414-418. 

6. Сивухин Д.В. Общий курс физики: В 5-ти т. – Т.4. Оптика. - М.: 
Физматлит, 2005. – С. 655-688, 699-712. 

7. Боровий М.О., Оліх О.Я. Збірник задач з механіки та 
молекулярної фізики для студентів природничих факультетів. – К.: ВПЦ 
“Київський університет”, 2004 р., 55 с., http://gen.phys.univ.kiev.ua/wp-
content/uploads/2013/04/zad_mechanika.pdf  

8. Боровий М.О., Оліх О.Я. Збірник задач з електрики та 
магнетизму для студентів природничих факультетів. - К.: Освіта України, 
2009 р., 66 с., http://gen.phys.univ.kiev.ua/wp-
content/uploads/2013/02/Electr_Magn_Bor_Ol.pdf  
 

Повний список рекомендованої літератури для написання реферату 
та підготовки до контрольної роботи можна знайти у робочій програмі з 
курсу «Фізика», яка розміщена на сайті фізичного факультету. 
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